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Oczyszczalnia po modernizacji
Zakończyła się modernizacja i  roz-

budowa oczyszczalni ścieków w  Lublińcu 

z  uwzględnieniem rozbudowy części osa-

dowej.

Modernizacja oczyszczalni jest naj-

większym zadaniem inwestycyjnym w  hi-

storii naszego miasta, na przeprowadzenie 

której udało się pozyskać  największą jak 

do tej pory dotację. Koszt inwestycji to 

ponad 52,5 mln zł przy wsparciu środków 

UE w wysokości 27,3 mln. zł oraz pożyczce 

z  Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  14,7 

mln zł.

Generalnym wykonawcą zadania jest  

Instal Kraków S.A., a inżynierem kontraktu 

firma Wudimeks Sp. z o.o.

Co ta inwestycja oznacza 

dla mieszkańców?

Przede wszystkim modernizacja 

oczyszczalni ścieków radykalnie poprawi 

system odbioru i  unieszkodliwiania ście-

ków,  co wpłynie bezpośrednio na jakość 

życia mieszkańców skarżących się wcze-

śniej na uciążliwości związane z  fetorem. 

Pamiętamy doskonale, jak wielki to był 

problem dla osób mieszkających wzdłuż ul. 

M.C Skłodowskiej oraz osiedli przyległych  

zwłaszcza w  upalne dni roku, o  czym czę-

sto dyskutowaliśmy na sesjach i  komisjach 

Rady Miejskiej w obecności samych zainte-

resowanych.

Ponadto modernizacja umożliwi wyko-

rzystania biogazu powstającego w procesie 

stabilizacji osadów do produkcji ciepła na 

potrzeby własne oczyszczalni.

Obiekt spełnia wszystkie wymogi unij-

ne i krajowe, przez co pozytywnie wpłynie 

na środowisko naturalne.

Tego typu inwestycja zabezpiecza 

obecne i perspektywiczne potrzeby miesz-

kańców Lublińca, co w dobie intensywnego 

rozwoju miasta, także w  obszarze budow-

nictwa jest niezwykle ważne.

4 lipca po zakończeniu sesji Rady 

Miejskiej w  towarzystwie przedstawicieli 

generalnego wykonawcy zainteresowa-

ni tematem radni mieli okazję poznać linię 

technologiczną oczyszczalni, po której 

oprowadziła gości pani Agnieszka Fischer 

oraz Dyrektor ZGKLiC Marek Brzezina.

Więcej informacji o  inwestycji na stro-

nie: https://lubliniec.eu/modernizacja-

-oczyszczalni-sciekow.
UM Lubliniec

foto Monika Breguła
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Projekty i znaki graficzne objęte są ochrona zgodnie  
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Otwarcie siedziby SIM
We wtorek 28 czerwca br. w godzinach 

popołudniowych odbyło się uroczyste 

otwarcie Biura Spółki Społecznej Inicjaty-

wy Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z  o.o. 

w Lublińcu.

Spółka realizująca społeczne inicjaty-

wy mieszkaniowe powstała z  udziałem 13 

miast i  gmin oraz Krajowego Zasobu Nie-

ruchomości. Z  powiatu lublinieckiego do 

Spółki przystąpiło Miasto Lubliniec, Miasto 

i Gmina Woźniki, Gmina Kochanowice oraz 

Gmina Pawonków.

Biuro Spółki SIM Śląsk Północ mieści 

się w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.

Uroczystego otwarcia siedziby Spółki 

dokonali Prezes Zarządu SIM Śląsk Północ 

Agnieszka Związek oraz Prezes Krajowego 

Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

W  uroczystości uczestniczył również 

Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron oraz 

przedstawiciele miast i  gmin udziałowców 

spółki.

Jak powiedziała Agnieszka Związek 

zakończony został etap organizacji spółki, 

a teraz przyszedł czas na budowanie miesz-

kań.

Mamy nadzieję, że budowa mieszkań 

w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca rozpocz-

nie się już w przyszłym roku.

Celem Miasta Lubliniec jest wybudo-

wanie 60 mieszkań w ramach społecznych 

inicjatyw mieszkaniowych.
UM Lubliniec

foto Martyna Gadaszewska

Gwiazda Europy
7 sierpnia w  kościele pw. św. Stanisła-

wa Kostki w  Lublińcu, odbył się wyjątko-

wy koncert pt. „Gwiazda Europy", pod kie-

rownictwem prof. Andrzeja Kosendiaka, 

upamiętniający niezwykłą sylwetkę Edyty 

Stein.

Koncert zainaugurował obchody Tygo-

dnia Edyty Stein w  Lublińcu. W  programie 

ujęte zostały instrumentalne oraz wokalne 

dzieła polskich, niemieckich, francuskich 

i  włoskich twórców napisane do tekstów 

starotestamentowych, utworów o  cha-

rakterze lamentacyjnym i  żałobnym, wraz 

z  muzyczną modlitwą oraz afirmacją miło-

ści, powracające na zakończenie do lamen-

tacji i osamotnienia. Konstrukcja programu 

nie tyle metaforycznie opowiadała biogra-

fię, ile symbolicznie prezentowała kolejne 

przemiany duchowe Edyty Stein oraz ich 

atrybuty: zwątpienie, mądrość, zaślubiny 

z  Bogiem. Podczas koncertu goście mogli 

wysłuchać, m.in. utworów pt.: De profun-

dis, Die Kunst der Fuge BWV 1080: Con-

trapunctus, Troisième leçon de ténèbres, 

M. Zieleński – Vox in Rama czy Miserere 

mei, Deus.

Koncertowi towarzyszyła wystawa 

Centrury of Martyres Europejskiej Platfor-

my Pamięć i Sumienie.

Przed kościołem Ojców Oblatów moż-

na było podziwiać ekspozycję zdjęć zwią-

zaną z  patronką Europy autorstwa Marii 

Prauzner-Bechcickiej.

Natomiast po koncercie dedykowanym 

pamięci Edyty Stein – jednej z  najwybit-

niejszych kobiet XX wieku, patronki Eu-

ropy i  naszego miasta, w  Muzeum Edyty 

Stein odbyło się spotkanie towarzyszące 

koncertowi, przygotowane przez Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, w ra-

mach Roku Edyty Stein. Spotkanie prowa-

dzili: dr Marek Mutor - dyrektor Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, prof. 

Andrzej Kosendiak – dyrektor Narodowe-

go Forum Muzyki oraz dziennikarz Seba-

stian Ligorowski.

Organizatorem wydarzeń odbywają-

cych się w  ramach Roku Edyty Stein jest 

Ośrodek „Pamięć i  Przyszłość" (Centrum 

Historii Zajezdnia). Zadanie zostało dofi-

nansowane ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.
UM Lubliniec

W krzywym 
zwierciadle

Na bulwarze im. Ludwika Okwieki poja-

wiła się kolejna ciekawa instalacja w postaci 

trzech ram z krzywymi lustrami. Spacerując 

po bulwarze można będzie zobaczyć siebie 

w krzywym zwierciadle.

Wykonawcą luster była  koszęcińska 

firma ADAGON Adam Goniwiecha. Koszt 

realizacji zadania wyniósł  7560,81 zł.

Serdecznie zapraszamy Państwa na 

spacer po naszym pięknym bulwarze, gdzie 

obok labiryntu, koła do iluzji, ścieżki senso-

rycznej czeka kolejna atrakcja.
UM Lubliniec
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Traktorami 
nad morze

2 lipca na miejskim rynku władze mia-

sta przekazały lublinieckim rolnikom i  ko-

lekcjonerom zabytkowych ciągników, któ-

rzy uczestniczyli w Jubileuszowym Rajdzie 

Traktorowym, flagę miasta. Uczestnicy 

rajdu traktorami dotarli do naszego miasta 

partnerskiego Redy, gdzie przekazali flagę 

burmistrzowi Krzysztofowi Krzemińskie-

mu.
UM Lubliniec

Lato z tatą
8 lipca na miejskim rynku odbyła się 

nietypowa wystawa fotografii zatytułowa-

na „Lato z  tatą”. Niezapomniane, rodzinne 

chwile uchwyciły: Aneta Niejadlik, Ewelina 

Kukowka i Aleksandra Korzus. Organizato-

rem wystawy było Stowarzyszenie „Ścież-

ka marzeń”.

Dodatek Węglowy

Informujemy, że Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej w  Lublińcu przyznaje 

i  wypłaca dodatek węglowy dla mieszań-

ców Lublińca. Wnioski o  wypłatę dodatku 

węglowego przyjmowane są w  Dziale Po-

mocy Środowiskowej na parterze budynku 

przy ul. Oświęcimskiej 30 w pokoju nr 4, od 

poniedziałku do piątku w  godzinach 7:30 

do 14:00.

Dodatek węglowy – jako wsparcie 

w  związku z  rosnącymi cenami na rynku 

energii zgodnie z  ustawą z  dnia 5 sierp-

nia 2022 roku o  dodatku węglowym 

(Dz.U.2022.1692 z dnia 11.08.2022) przy-

sługuje gospodarstwu domowemu, w  któ-

rym głównym źródłem ogrzewania jest:

• kocioł na paliwo stałe,

• kominek,

• koza,

• ogrzewacz powietrza,

• trzon kuchenny,

• piecokuchnia,

• kuchnia węglowa,

• piec kaflowy na paliwo stałe

o  ile są zasilane paliwami stałymi i  zo-

stały wpisane do Centralnej Ewidencji Emi-

syjności Budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel 

kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co 

najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i bę-

dzie przyznawany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowe-

go składa się na piśmie lub za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej.  

Wniosek o wypłatę dodatku węglowe-

go można składać drogą elektroniczną, za 

pomocą środków komunikacji elektronicz-

nej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować 

oraz wypełnić, następnie zeskanować. 

Zeskanowany wniosek powinien zostać 

osobno obarczony podpisem elektronicz-

nym, można tego dokonać za pomocą Pro-

filu Zaufanego korzystając ze strony www.

gov.pl. Podpisany wniosek należy pobrać, 

a  następnie przekazać za pomocą platfor-

my ePUAP jako pismo skierowane na elek-

troniczną skrzynkę podawczą Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lublińcu. 

Do prawidłowego złożenia wniosku o  do-

datek węglowy wymagane są dwa podpi-

sy elektroniczne, osobny na wypełnionym 

wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym 

przesyłanym do MOPS-u, w  przeciwnym 

razie osoby będą wzywane do uzupełnienia 

brakującego podpisu.

Wnioski o  dodatek węglowy moż-

na również składać w  formie papierowej 

w specjalnie utworzonych punktach wyda-

wania i  przyjmowania wniosków oraz po-

przez wrzucenie do wniosku do urny.

Wnioski można składać do dnia 

30.11.2022 roku, a wnioski złożone po tym 

dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga!!!

Dodatek węglowy nie przysługuje oso-

bie w  gospodarstwie domowym, na któ-

rego potrzeby zostało zakupione paliwo 

stałe, po cenie i  od przedsiębiorcy, o  któ-

rych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 

czerwca 2022 r. o  szczególnych rozwiąza-

niach służących ochronie odbiorców nie-

których paliw stałych w związku z sytuacją 

na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek znajdą Państwo na stronie 

www.lubliniec.pl.

Wakacje z Tenisem

28 lipca na kortach Lublinieckiego To-

warzystwa Tenisowego odbyło się pod-

sumowanie dorocznych zajęć dla dzieci 

i  młodzieży - Wakacje z  Tenisem. W  tym 

roku w  zajęciach uczestniczyło 33 adep-

tów tenisa, ucząc się podstaw gry, szlifując 

technikę, a  przede wszystkim - dobrze się 

bawiąc. Jak co roku uczestnicy otrzymali na 

zakończenie szkółki pamiątkowe upominki 

i uczestniczyli we wspólnym grillu.

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe  

zorganizowało „Wakacje z Tenisem”  w ra-

mach  zadania publicznego dofinansowane-

go ze środków  Miasta Lubliniec.

W  uroczystym podsumowaniu zajęć 

uczestniczył radny Henryk Maniura oraz 

Sekretarz Miasta Józef Korpak, który 

w  imieniu Burmistrza Lublińca podzięko-

wał organizatorom, a dzieciom i młodzieży 

życzył dalszych udanych wakacji.
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Bezcenne Współdziałanie

Użytek ekologiczny „Wydmy Kokotek”

Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło 

radykalną zmianę sposobu w  jaki człowiek 

widzi, rozumie i  doświadcza przyrodę. 

Z  jednej strony, jesteśmy coraz bardziej 

świadomi zagrożeń dla środowiska natural-

nego – ocieplenia klimatu, zanieczyszczenia 

powietrza, zmniejszania bioróżnorodności, 

ale z  drugiej strony nasz kontakt i  relacja 

z naturą są coraz słabsze. A przecież Lubli-

niec jest miastem o  wyjątkowej różnorod-

ności krajobrazów.

Bogactwo form przyrody stanowi 

niezaprzeczalny walor naszego miasta. 

W sierpniu 2021 roku Rada Miejska w Lu-

blińcu podjęła uchwałę w  sprawie usta-

nowienia użytku ekologicznego „Wydmy 

Kokotek”, położonego w dzielnicy Kokotek, 

zajmującego powierzchnię 30,0921 ha. 

Celem ustanowienia tego użytku ekolo-

gicznego było zatrzymanie procesu utraty 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

a  także odtworzenie i  wzmocnienie zaso-

bów przyrody na terenie kompleksu le-

śnego w  okolicy Kokotka oraz zachowanie 

wartości przyrodniczych, krajobrazowych 

i naukowo-dydaktycznych. Chcemy zachę-

cić mieszkańców do odwiedzenia cieka-

wych przyrodniczo miejsc w Lublińcu oraz 

prowadzenia własnych obserwacji.
UM Lubliniec

Podczas organizacji festynu pn.” Pasja, 

zdrowie, edukacja” zwrócono uwagę na ważne 

obszary życia związane z  aktywnością, pasja-

mi, dbaniem o  zdrowie oraz promocję lokalnej 

kampanii społeczno – edukacyjnej dotyczącej 

profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec 

seniorów.

Projekt realizowany przez Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Lublińcu zmierza do 

angażowania seniorów w  życiu społecznym, 

aktywizacji i  edukacji w  obszarze profilakty-

ki przemocy, która przybiera różne formy jak: 

porzucenie, zaniedbanie, przemoc psychiczna, 

fizyczna, ekonomiczna, seksualna.

Ma zwrócić uwagę lokalnego środowiska na 

wszelkie przejawy przemocy szczególnie wobec 

seniorów, możliwości pomocy i szukania wspar-

cia poprzez pomoc prawną , psychologiczną, so-

cjalną, organizację spotkań i warsztatów.

Dziękujemy występującym gościom, któ-

rzy przyjęli zaproszenie i podzieli się swoimi do-

świadczeniami, pasjami oraz wiedzą. Serdeczne 

dziękujemy:

- Elżbiecie Markowskiej, Prezes Stowarzy-

szenia Częstochowskie Amazonki za bardzo 

ważne informacje o  programach profilaktycz-

nych, rehabilitacyjnych, wspierających kobiety 

dotknięte rakiem piersi. Zachęcanie w  swoim 

wystąpieniu do wsparcia działalności lubliniec-

kich Amazonek. Paniom ze stowarzyszenia, 

które dyżurowały przy stanowisku z fantomem 

edukacyjnym pokazując samobadanie piersi.

- Karolinie oraz Agnieszce za udzielanie fa-

chowych porad z dziedziny dietetyki klinicznej.

- Mateuszowi za porady i praktyczne przy-

kłady pokazu masażu związanego z dolegliwo-

ściami bólowymi kręgosłupa.

- Szymonowi za animacje dla dzieci i pokaz 

żonglerki.

- JolancieHibner za poświęcony czas na po-

miar ciśnienia i glukozy.

- Lucynie Spaczyńskiej, pisarce, autorce 

licznych publikacji i  książek za podzielenie się 

refleksjami, spostrzeżeniami i uwagami w trud-

nych momentach życia a  także różnorodnym 

w tematyce dorobkiem literackim.

- Gertrudzie Regner , że zechciała podzie-

lić się z nami twórczością poetycką swojej cioci, 

sędziwej seniorki, której napisane wiersze wy-

rażały niezwykle mądre porady życiowe w zgo-

dzie z naturą, pochwałę starości, myśli i reflek-

sji, radości i smutków w życiu.

- Moc Równowagi - Liliana Mazur Tomasz 

Pisula za przykłady pomocy metodami medy-

cyny naturalnej, leczenia z  wykorzystaniem 

znajomości ziół, bioenergoterapii, stosowanych 

masaży , refleksologii i  działań leczniczych ko-

mory hiperbarycznej.

- Klaudii Madurze, za podzielenie się infor-

macjami o  malarstwie intuicyjnym, metodzie 

Vedic Art jako ciekawego przykładu organizacji 

warsztatów pracy nad sobą, organizacji spo-

tkań kręgów kobiecych.

- Magdalenie Kasprzyk-Czaja i konsultant-

kom firmy kosmetycznej Mary Kay za cenne 

informacje dotyczące zasad i pielęgnacji urody, 

prezentację kosmetyków, dostarczenie wiedzy 

o linii kosmetycznej stanowiącej światową mar-

kę. 

- Malgorzacie Sofii za pokaz i  prezentację 

modowych sukni. 

- Zofii Koloch i  Radosławowi Gembale 

z  sekcji wokalnej MDK za barwne wykonanie 

utworów muzycznych.

- Natalii Błaut, uczestniczki Teatru po Pra-

cy, za niezwykłe i wzruszające interpretacje pio-

senek i osobowość sceniczną.

. organizatorom pokazu produktów Tup-

perware i  podzielenie się praktyczną wiedzą 

dotyczącą ich użytkowania. 

- Andrzejowi Musiołowi za ukazanie przy-

kładu tworzenia społecznej akcji budowania 

Obelisku na pamiątkę jubileuszu naszego mia-

sta, pasjonowania się historią miasta Lublińca.

- Pani Dyrektor Miejski Dom Kultury Lubli-

niec oraz kadrze za pomoc we współorganizacji 

wydarzenia.

Organizacja festynu przyczyniła się do 

uświadomienia ważnych spraw społecznych, 

pielęgnowania i  dbania o  swoje zdrowie, jak 

rozwój pasji i zainteresowań wpływa na dobre 

samopoczucie oraz dzielenie się nimi z  innymi 

osobami.

A  w  planach mamy kolejne pomysły na 

przedsięwzięcia służące społecznej integracji 

i współpracy lokalnego środowiska.
Lubliniecka Rada Kobiet
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Mistrzostwa Polski w Lublińcu

W dniach 15-17 lipca w naszym mieście 

rozgrywane były Mistrzostwa Polski w pił-

ce ręcznej plażowej w  kategorii młodzik 

i  młodziczka, które zorganizowało Stowa-

rzyszenie Handball Club „HUSARIA” Lubli-

niec.

Były to 3 dni pełne obaw, czy czas 

dwóch lat od momentu pierwszych rozmów 

na linii Miasto - Klub - ZPRP został należy-

cie wykorzystany. Od początku wiedzieli-

śmy, że albo robimy Mistrzostwa w sposób 

najlepszy z możliwych, albo nie ma się za to 

co brać. Postawiliśmy na wariant pierwszy, 

angażując całą rzeszę ludzi i instytucji. Czas 

pokazał, że współpracując i przekonując do 

idei tego sportu życzliwych nam osób, moż-

na zrobić wydarzenie, o którym będzie się 

mówiło w sposób pozytywny. 

I  w  tym momencie trzeba zacząć od 

podziękowań dla osób, bez których powita-

nie w Lublińcu imprezy tej rangi nie byłoby 

możliwe.

Wielkie podziękowania składamy na 

ręce przedstawicieli władz Miasta Lublińca 

w  osobach Burmistrza Edwarda Maniury, 

a  także Zastępczyni Anny Jonczyk- Drzy-

mały. Dziesiątki rozmów, spraw trudnych 

i  drobnych, ale zawsze rozwiązywanych 

z przychylnością i troską.

Dziękujemy także Łukaszowi Jędryce, 

Cezaremu Sękowskiemu oraz Straży Miej-

skiej, za wszelką pomoc, która uzyskaliśmy. 

Nie można zapominać o wielkiej pracy wy-

konanej przez pracowników ZGKLIC z Dy-

rektorem Markiem Brzeziną na czele. Słowa 

uznania należą się Dyrekcji SP1 w  osobie 

Dyrektor Bożeny Wręczyckiej , a także ob-

słudze szkoły za wszelka pomoc w przygo-

towaniu i  utrzymaniu boiska. Dziękujemy 

fotografom: Daniel Asztenborski, Daniel 

Dmitriew, Czesława Włuka i  osobom od-

powiedzialnym za fanpage: Ola Tarara oraz 

Klaudia Bryk.

Dziękujemy także naszym sponsorom, 

bez których po prostu ta impreza by się nie 

odbyła: Urząd Miasta Lubliniec, Starostwo 

Powiatowe w  Lublińcu, Usługi Księgowe 

"Wieczorek",  Ottimo Systems- Jolanta i Ja-

cek Wilk, Makpol Recykling Sp z o.o., ZPH 

Doktor Volt Zbigniew Maleska, Stodoła. 

Centrum rolniczo - ogrodnicze K.J. Sowa, 

Piekarnia - ciastkarnia Łubowski - Magda-

lena i Janusz Chyra, Kempa, Słota Schody, 

Świat Firan, Zelkot, Salon meblowy " Do-

broteka", KCA Damian Piątkowski, Bios 

-Ferma drobiu, Sit- Sit must be cool, MDK 

Lubliniec, Anna Kampa.

Dziękujemy sztabowi osób zaanga-

żowanych przy obsłudze: Sabina i  Marcin 

Goyk, Monika i Sławomir Szłapa oraz Alek-

sandra Żak. Władzom Mechanika Kochcice 

za użyczenie trybuny .

Za obsługę zegara: Marek Rekasowski 

i  Jakub Kucharski. Za wielka walkę z  przy-

gotowaniem samej areny - Adam Tkacz 

i Krzysztof Gunia. Za okazana pomoc Ojcu 

Tomaszowi Maniurze, Mariuszowi Ma-

ciówowi oraz Markowi Kunickiemu i Wojt-

kowi Marcinkowskiemu, a  także Zuzannie 

i Arturowi Smolom.

Dziękujemy Miejskiej Orkiestrze Dętej 

z Lublińca i Panu Bartłomiejowi Pięcie oraz 

Mażoretkom "Szafir". To dzięki Wam Mi-

strzostwa były tak barwne. 

Podziękowania dla Zbyszka Guzy- nie-

oceniona pomoc będzie długo w pamięci.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom 

Husarii, którzy w  drobnych i  dużych spra-

wach byli tak bardzo pomocni. Była to po-

tężna armia wolontariuszy ( Julia Góralska, 

Milena Piłkowska Zosia Golasz, Paweł Gó-

recki, Nikodem Kaczmarczyk, Jakub Szwe-

dziński , Łukasz Kunicki, Mateusz Dąbek, 

Tomasz Wysłucha, Kinga Macioszek, Kinga 

Janocha, Zuzanna Pinkowska, Zofia Grze-

sik, Błażej Grzyczok, Oskar Daniel,Maciej 

Klimczak, Kacper Sowa, Szymon Wieczo-

rek, Marcin Zug) - bardzo Wam dziękujemy.

Patrząc na stronę sportową, odnieśli-

śmy olbrzymi sukces. Dwa tytuły wicemi-

strza Polski stanowią ukoronowanie naszej 

prawie dwuletniej pracy. Dziękujemy z tego 

miejsca przede wszystkim zawodnikom, 

którzy poświęcili kawał swego życia po-

święcając się celowi, jakim były te mistrzo-

stwa. Dziękujemy rodzicom zawodników za 

zaufanie, którym nas obdarzyli i za to, że szli 

z nami ręką w rękę już od początku "zRęcz-

nego Kręcenia na piasku".

W tym miejscu chcieliśmy podziękować 

i  oddać szacunek Dariuszowi Przyłasowi 

za wielki wkład na początku tej drogi. Bez 

niego nie byłoby to możliwe. Dziękuję także 

obecnej Dyrekcji ZS im. Św. E. Stein za po-

moc w zdobywaniu doświadczeń. 

Mistrzostwa się zakończyły, ale jeste-

śmy przekonani, że w światku piłki ręcznej 

a  przede wszystkim w  Lublińcu będą na 

długo zapamiętane.
HUSARIA Lubliniec

foto Wojciech Marcinkowski
Monika Breguła
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International Sporting CUP 2022
W weekend 20 -21 sierpnia do Lubliń-

ca zawitały 32 zespoły z  całej Europy, by 

przez dwa dni rywalizować o  zwycięstwo 

w II edycji International Sporting Cup.

Ceremonia otwarcia miała miejsce już 

w  piątek 19 sierpnia o  godzinie 18:30 na 

Rynku Miejskim, a  towarzyszył jej występ 

oraz warsztaty prowadzone przez naszych 

gości specjalnych - ekipy R-Style w składzie 

Dawid Ziomek i Adrian Franc. 

W sobotę od godziny 9:00 na Stadionie 

Miejskim grupa A i B rozpoczęła piłkarskie 

zmagania, a  następnie od godziny 14:00 

grupa C i D.

W  niedzielę od godziny 9:00 rozpo-

częły się rozgrywki pucharowe, które mia-

ły wyłonić zwycięzców. W  wielkim finale 

chorwacki Hajduk Split pokonał 3:2  Górni-

ka Zabrze, a w meczu o trzecią lokatę Sima 

Ołomuniec pokonała Raków Częstochowa. 

Warto też podkreślić, że nasze lokalne ze-

społy biorące udział w turnieju tj. Sporting 

FA Lubliniec i Sparta Lubliniec również ra-

dziły sobie całkiem przyzwoicie na tle reno-

mowanych rywali, a w derbowym pojedyn-

ku, który nazwany został „małym finałem” 

turnieju Sporting pokonał Spartę 2:0.

Podsumowując, druga edycja Inter-

national Sporting Cup to był kawał piłki 

w  najlepszym europejskim wydaniu, który 

w wielki sposób uświetnił obchody 750-le-

cia Miasta Lubliniec. Zarząd Sporting Fo-

otball Academy jako główny organizator 

International Sporting Cup 2022 pragnie 

również podziękować współorganizatoro-

wi Piotrkowi Turbańskiemu z  Pro-Turnieje 

oraz wszystkim sponsorom, wolontariu-

szom i osobom zaangażowanym, za pomoc 

w organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia 

– Bez was, nie dalibyśmy rady! Dziękujemy!

Turniej objęty został patronatem przez 

takie instytucje jak: Polski Związek Piłki 

Nożnej, Śląski Związek Piłki Nożnej, Miasto 

Lubliniec, Powiat Lubliniecki.

Patroni Medialni: Polsat Sport, TVP Ka-

towice, Dziennik Zachodni, NaszeMiasto.

pl, Lubliniecki.pl oraz Nowiny Lublinieckie.
Sporting Football Academy

MEDALIŚCI OLIMPIADY Z HUSARII
Wszystko co najlepsze znajdziemy na 

Olimpiadzie - najlepsi zawodnicy i  trene-

rzy, największa presja i  otoczka. Również 

w  przypadku sportu młodzieżowego to co 

najlepsze, to Ogólnopolska Olimpiada Mło-

dzieży. Być na Olimpiadzie to dla sportowca 

marzenie. Ale zdobyć medal- nie każdemu 

jest to dane.

Dlatego tym bardziej miło nam ogłosić, 

że w  zakończonej właśnie XXVIII Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzieży w  spor-

tach letnich odbywającej się w  Krakowie 

w dniach 25 - 28 lipca, srebrny medal w pił-

ce ręcznej plażowej wywalczyła reprezen-

tacja woj. Śląskiego kobiet, prowadzona 

przez duet Damian Wieczorek - Jakub Ol-

czyk.

Był to bardzo trudny turniej, pełen 

wzlotów i  upadków, turniej w  którym kil-

kukrotnie byliśmy spakowani by jechać do 

domu. Ale potrafiliśmy się podnieść i dzięki 

wspaniałej postawie zawodniczek przy-

wieźliśmy srebrny medal.

Jest to pierwszy medal Olimpiady Mło-

dzieży w  sportach zespołowych dla spor-

towców z  Lublińca i  pierwszy w  sportach 

letnich dla Śląska. 

W  tym miejscu trzeba także wymienić 

asystentów : Kacpra Sowę oraz Szymona 

Wieczorka. 

Wielkie dla dwóch naszych zawodni-

czek: Julii Bloch i Niny Zawieruchy.

Dziewczyny pięknie walczyły na boisku 

i miały także wielki wkład w ten sukces.
HUSARIA Lubliniec
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Katorżnik 2022
Katorżnik nie tylko katuje, upadla i mie-

sza z  z  błotem – zgodnie z  mottem bie-

gu – ale przynosi dużo satysfakcji z  biegu 

uczestnikom i organizatorom. A w tym roku 

do biegu dopuszczono ich blisko 1000 – 

najstarszymi zawodnikami byli Halina Wiatr 

(84 lata) i Jacek Domański (81 lat).

Główna trasa liczyła 13 km, do mety 

„dobrnęło” 822 zawodników. Ogólnie ro-

zegrano 4 biegi mężczyzn, 1 bieg kobiet, 

drużynowego galernika i  ucieczkę zakład-

ników oraz biegi dzieci. Wśród uczestników 

znalazło się: 13 Austriaków, 6 Niemców, 2 

Słowaków, Fin, Ukrainiec i Brytyjczyk.

By zregenerować nadwątlone siły or-

ganizatorzy wydali 1260 porcji wojskowej 

grochówki (630 litrów zupy).

Nieco więcej pracy niż w  przypadku 

„normalnych” biegów miały oczywiście 

również służby medyczne, które odnoto-

wały: 1 złamanie przedramienia, 2 omdle-

nia, 1 hipoglikemia, 3 skręcenia stawów,2 

rany do szycia, 2 urazy palców dłoni, 1 ciało 

obce w oku, 3 płukania oczu, 6 ran głowy, 5 

ran podudzia, 7 ran dłoni, 3 drzazgi, 5 stłu-

czeń podudzia oraz 18 otarć, stłuczeń pisz-

czeli i kolan.

Wyniki, liczne relacje, podsumowania, 

a  przede wszystkim niesamowite fotorela-

cje znajdą Państwo na fb Bieg Katorżnika.
ŻB

Foto Czesława Włuka

Międzynarodowa konferencja w naszym mieście

W dniach 28-30 września 2022 r. odbę-

dzie się w Lublińcu międzynarodowa konfe-

rencja naukowa dofinansowana z programu 

"Doskonała nauka" Ministra Edukacji i Na-

uki na temat: Modernizm w przekładzie.

Celem konferencji jest konfrontacja 

rożnych sposobów rozumienia i teoretyzo-

wania „nowoczesności w przekładzie” oraz 

różnorodnych modernistycznych prak-

tyk przekładowych. Organizatorzy mają 

nadzieję, że rozpoznania płynące z  badań 

nad modernizmami w literaturach wschod-

nio-, środkowo- i  południowoeuropejskich 

pozwolą zrównoważyć i  zrewidować do-

tychczasową charakterystykę „przekładu 

modernistycznego” z perspektywy moder-

nizmu angloamerykańskiego. Obrady od-

będą się 29 września w  godz.9.00–18.00 

w sali konferencyjnej Hotelu Zamek.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy 

z kraju i z zagranicy z czternastu ośrodków 

akademickich i instytucji badawczych: Aka-

demii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej 

Akademii Nauk, Uniwersytetu Gdańskiego, 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toru-

niu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersy-

tetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w  Lu-

blanie, Uniwersytetu w  Osijeku, Uniwer-

sytetu w  Rijece, Uniwersytetu w  Zadarze, 

Uniwersytetu w Zagrzebiu, Instytutu Lite-

ratury i  Sztuki w  Belgradzie, Zakładu Lek-

sykograficznego w Zagrzebiu.

Konferencji będą towarzyszyć dwa 

wydarzenia adresowane do mieszkańców 

Lublińca. W środę 28 września w Miejskim 

Domu Kultury o  godzinie 19.00 odbędzie 

się projekcja filmu chorwackiego pt. Wy-

prawa na ryby i  gawędy rybackie z  udzia-

łem reżysera Milana Trenca. Film zostanie 

wyświetlony z  polskimi napisami, które 

opracowali studenci Uniwersytetu śląskie-

go w Katowicach. Dzieło nakręcone w baj-

kowych plenerach adriatyckiego wybrzeża 

stanowi misterną mozaikę, złożoną z uryw-

ków rzeczywistości, wspomnień, snów i wi-

zji. Niespełniona miłość, starość, sztuka, 

konflikty o podłożu klasowym… oraz prze-

piękne krajobrazy. Na zakończenie lata go-

rąco polecamy ten klimatyczny film, który 

skłania do refleksji nad tym, co jest najważ-

niejsze w życiu.

Natomiast  w  piątek 30 września 

w  godz. 9.00–12.00 w  Lubitece zostaną 

wygłoszone przez Tamarę Brzostowską-

-Tereszkiewicz oraz Leszka Małczaka dwa 

popularnonaukowe wykłady na temat tłu-

maczeń literatury obcej na język polski oraz 

literatury polskiej na języki obce jak rów-

nież na temat roli, jaką odgrywają tłuma-

czenia w  rozwoju kultury, wpływu polityki 

i ideologii na przekład oraz różnych rodza-

jów i strategii tłumaczenia.

Na wszystkie wydarzenia organizato-

rzy serdecznie zapraszają mieszkańców 

Lublińca. Wstęp na każde wydarzenie jest 

wolny.

Organizatorzy serdecznie dziękują 

Panu Burmistrzowi Edwardowi Maniurze, 

Pani Dyrektor MDK Agacie Woźniak-Ryb-

ce oraz Pani Dyrektor Lubiteki Joannie 

Brzezinie za wsparcie inicjatywy i  umożli-

wienie zorganizowania projekcji filmu oraz 

wykładów w kierowanych przez nich Insty-

tucjach.

Projekt konferencji realizowany jest 

przez Uniwersytet Śląski w  Katowicach, 

a jego koordynacją zajmują się dr hab. prof. 

IBL Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz 

oraz dr hab. prof. UŚ Leszek Małczak.

Szczegóły na temat programu można 

znaleźć na stronie internetowej www.mo-

dernizm.us.edu.pl

28 września w Kinie Karolinka odbędzie się projekcja 

filmu chorwackiego reżysera Milana Trenca.

Wstęp wolny. Zapraszamy!
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Streetworking 2022
Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń pro-

wadziło zadania letnie dofinansowane i zle-

cone przez Miasto Lubliniec- Miejski Pro-

jekt Streetworkingowy „Lubliniec Miasto 

Dobrych Emocji” Edycja 2022.

 Zasięg działań był szeroki od kultury 

przez sport, ekologię po oddziaływania 

terapeutyczne. Odbyły się takie wydarze-

nia kulturalne jak warsztaty pisania ikon 

z Aleksandrą Filipiak, koncerty skrzypcowe 

Julii Sekulskiej, zajęcia muzyczne w  Szko-

le Rocka Zygmunta Tofilskiego, spotkania 

teatralne z  Teatrem Gabi Art, zajęcia pla-

styczne z  elementami arteterapii z  Martą 

Drozdowską, warsztaty czytelniczo-te-

atralne i  gry terenowe z  Anną Trzepizur, 

animacje z  Piotrem Pasiakiem, kino letnie, 

wystawy fotografii Małgorzaty Bednarek, 

Agnieszki Popławskiej, Eweliny Kukowki, 

Aleksandry Korzus, Anety Niejadlik. Można 

było skorzystać z takich zajęć sportowych 

dla dorosłych jak: pilates/zdrowy kręgosłup 

z  Iwoną Płuciennik, joga z  Małgorzatą Mi-

śkowicz i Małgorzatą Pardułą, zumba z Jo-

anną Pułkownik, Dance Fitness i  trening 

funkcjonalny z  Aleksandrą Cytrycką, Body 

Attac z  Justyną Golą. Warsztaty przyrod-

nicze i rekreacyjne prowadziły Małgorzata 

Bednarek, Anna Sarnecka, Katarzyna Król, 

Wioletta Szczerba.

Na zajęcia terapeutyczne zapraszali so-

cjoterapeuci Magdalena Gałuszka i  Marek 

Budzyński, realizując swój projekt „Kolory 

emocji”, którzy wraz z Kamilem Gruszczyń-

skim organizowali Festiwal Kolorów. Inne 

zajęcia związane z terapią prowadziła Mał-

gorzata Czelnik – Ociepka, zapoznając do-

rosłych i młodzież z gimnastyką neuronalną 

i Mariola Michna, która prowadziła zajęcia 

w  Ogrodzie Zmysłów. Dyżur psychologa 

objęła Bożena Dramska-Jańczuk. W  cza-

sie wakacji odbywała się także Lubliniecka 

Giełda Staroci, na którą zapraszamy w każ-

dą drugą sobotę w miesiącu.

Akcje stowarzyszenia odbywały się 

w  różnych przestrzeniach – Rynku Miej-

skiego, bulwaru F. Grotowskiego, bulwaru 

I. Okwieki, terenu Lubiteki i  SOSW, Orlika 

przy ul. Kochcickiej, Muzeum Edyty Stein, 

a także na terenach leśnych i w okolicznych 

agroturystykach.  Chociaż pogoda była 

kapryśna, mieszkańcy licznie korzystali 

z oferty wakacyjnej.
Anna Trzepizur

Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
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W krainie fiordów, z dala od cywilizacji

Po niespełna miesiącu jazdy tegoroczna 

wyprawa NINIWA Team – Operacja MIR – 

powoli dobiega końca. Rowerzyści pokonali 

prawie 4000 km w intencji pokoju na Ukra-

inie i  na całym świecie. Teraz przed nimi 

najtrudniejszy moment – powrót do swoich 

domów i zwyczajnego życia w luksusie.

Chociaż cel wyprawy – Nordkapp, czyli 

niemal najdalej wysunięty na północ punkt 

kontynentalnej Europy – rowerzyści zdo-

byli już w  poprzednią niedzielę, to nie był 

koniec ich podróży. Żeby wrócić do Polski, 

muszą dostać się do lotniska, więc ostat-

ni tydzień minął im na żmudnym kręceniu 

kolejnych setek kilometrów wzdłuż norwe-

skich fiordów w  malowniczym otoczeniu 

wody i skał.

Podobnie jak 10 lat temu, podczas 

pierwszego wyjazdu NINIWA Team na 

Przylądek Północny, to właśnie ten ostatni 

tydzień jest dla rowerzystów kwintesen-

cją wyprawy – z  dala od cywilizacji, w  su-

rowym polarnym klimacie, gdzie noclegi 

w  dziko rozbitych namiotach są standar-

dem, a „prysznice” z ogrodowego szlaucha 

czy sklepy potrzebne do zaopatrzenia się 

w prowiant na zapas – rzadkością.

– Warto zejść ze swojego wygodnego 

fotela, żeby usiąść na siodełku rowerowym. 

Zostawić swój dom, łóżko, szafę, prysznic, 

lodówkę – i  mieć tylko to, co wiezie się na 

rowerze. Można cieszyć się z  tego, co się 

ma, bez wygórowanych ambicji dotyczą-

cych komfortu życiowego. Jeżeli jest moż-

liwość, żeby się umyć, popływać, to super. 

Jeśli nie – to też dobrze. Fajnie jest, kiedy 

czasami idziemy zjeść do restauracji czy 

pizzerii, a  jak nie, to pijemy ciepłą herbatę 

i jemy drożdżówki, patrząc na góry i morze. 

Mamy proste rzeczy, proste jedzenie – i się 

cieszymy – podsumowuje lider wyprawy, 

oblat o. Tomasz Maniura.

Nocne podtopienia, negocjacje z owca-

mi i modlitewny szturm.

Czwarty tydzień wyprawy szczęśliwie 

nie obfitował w poważniejsze awarie, więc 

rowerzyści mogli spokojnie toczyć się na 

swoich jednośladach i podziwiać nordyckie 

krajobrazy, nękani „jedynie” niezbyt przy-

chylnymi warunkami pogodowymi oraz 

niespodziewanymi, choć typowo wyprawo-

wymi przygodami.

Jeden z uczestników na własnej skórze 

przekonał się, jak chłodny może być bliski 

kontakt z naturą, gdy nocując nad brzegiem 

morza, jego namiot zalał nocny przypływ. 

Innym razem, przemierzając kręte drogi 

wzdłuż norweskich fiordów, grupa musiała 

negocjować możliwość przejazdu najpierw 

ze stadem owiec, które okupowało środek 

drogi, a  następnie polskimi robotnikami, 

który dalszy odcinek tej samej drogi budo-

wali.

Ostatnią niedzielę grupa spędziła 

u  podnóża lodowca. Poniedziałek z  kolei 

jest ostatnim pełnym dniem jazdy. Jeszcze 

dziś wieczorem rowerzyści spodziewają się 

dojechać do Tromsø, gdzie jutro, we wto-

rek, czeka ich dzień wolny, i  skąd w  środę 

wieczorem odlecą do Polski. Ze względów 

logistycznych wyprawa zostanie rozwiąza-

na po przylocie do Gdańska – po raz pierw-

szy w  historii NINIWY nie będzie zatem 

uroczystego powitania rowerzystów w Ko-

kotku.

Jest jeszcze jedna ważna informacja, 

którą organizatorzy trzymali dotąd w ukry-

ciu, bo taki też był jej charakter. Każdego 

dnia wyprawy karmelitanki bose z  zakonu 

klauzurowego w Kodniu modliły się o bez-

pieczną podróż dla rowerzystów. Sióstr jest 

tam podobna liczba co wyprawowiczów, 

więc każdy z  nich był indywidualnie oto-

czony osobistą modlitwą. Zresztą nie tylko 

one dbały o  duchowe wsparcie grupy, bo 

wyprawę śledzą w internecie setki sympa-

tyków i kibiców NINIWA Team.

Dokąd za rok?

W  czasie swoich podróży rowerzyści 

NINIWA Team objechali już wszystkie kraje 

Europy oraz odwiedzili niektóre państwa 

Azji i Afryki. W sumie byli w 56 krajach na 3 

kontynentach, a na liczniku mają już ponad 

60 000 przejechanych kilometrów.

Jeżeli grupa miałaby tylko dojechać 

do najbliższego nieodwiedzonego jeszcze 

przez nią kraju, jakim jest Armenia, musia-

łaby najpierw pokonać… ponad 3000 km! 

Dlatego od ponad dwóch lat planowana 

jest wyprawa wokół Wielkich Jezior na po-

graniczu Stanów Zjednoczonych i  Kanady, 

dokąd uczestnicy dolecieliby samolotem. 

Ameryka Północna jest jednym z  jeszcze 

nieodkrytych przez rowerzystów NINIWY 

kontynentów, jednak dotąd było to niemoż-

liwe z powodu pandemicznych restrykcji.

Czy taki będzie cel przyszłorocznej wy-

prawy? A może organizatorzy zdecydują się 

na coś zupełnie egzotycznego? Tego dowie-

my się w  kolejnych miesiącach. Wcześniej 

czeka nas premiera książki o  podróży na 

Nordkapp, która zostanie zaprezentowana 

na festiwalu wypraw Together 19 listopada 

w  Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA 

w Kokotku.
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Wernisaż malarstwa Adama Andryszczaka - organizator: Stowarzyszenie Złote Lata 
- Muzeum Edyty Stein

Program obchodów JubileuszuProgram obchodów Jubileuszu
Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzeniaWrzesień

01.09.2022 r.
godz. 18.00

03 - 04.09.2022 r. 
godz. 10.00

04.09.2022 r. 
godz. 14.00 - 19.00

Turniej koszykarski „Basketball Miast Partnerskich na 750 lat Miasta Lublińca” - organizator: Akademia Sportowa Lubliniec –
Hala sportowa SP 1 w Lublińcu

VIII Jarmark Rękodzieła - organizator: MDK - Skwer przed MDK

09 - 10.09.2022 r.
godz. 9.00 - 15.00 Turniej piłki nożnej Oldbojów – organizator: LKS Sparta Lubliniec – Stadion Miejski w Lublińcu

09 - 10.09.2022 r. 

Koncert na zakończenie jubileuszowego lata - w programie występ Miejskiej Orkiestry Dętej
Lubliniec w repertuarze Bee Gees - organizator: MDK - bulwar im. Franciszka Grotowskiego

Spotkanie Młodzieżowych Rad Miast - organizator: Urząd Miejski

Dzień Przedszkolaka „Żyj kolorowo” - organizator: Przedszkole Miejskie nr 6 - Rynek Miejski 20.09.2022 r. 
godz. 10.00

03.09.2022 r. 
godz. 09.00 - 13.00

Turniej Piłki Nożnej "Spartuś Cup 2022" - II edycja turnieju dla dzieci w kategorii wiekowej U7
- organizator: LKS Sparta Lubliniec - Stadion Miejski w Lublińcu

15.09.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na
stronie Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

04.09.2022 r. 
godz. 17.00

Wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Lubaszki - organizator: MDK - MDK

02,16.09.2022 r. 
godz. 11.00 - 13.00

„Jak osiągnąć cel i zdobyć wymarzoną pracę”  - konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy
oraz doradztwa zawodowego dla społeczności lokalnej - organizator: Młodzieżowe Centrum
Kariery OHP w Lublińcu - Rynek Miejski

06.09.2022 r.  
godz. 09.00 - 14.00

Akcja krwiodawstwa: "Patriotyczny Lubliniec dla Krwiodawców", część II - 750-lecie Miasta
Lublińca - organizator: Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Klub HDK
"COMMANDO", służby mundurowe - Rynek Miejski

czwartek

piątek

sobota

sobota - niedziela

niedziela

niedziela

wtorek

piątek - sobota

piątek - sobota

czwartek

wtorek

25.09.2022 r. 
godz. 17.00niedziela

W  dniu 26 czerwca 2020r. Rada Mini-

strów przyjęła uchwałę i  rozporządzenie 

w  sprawie szczegółowych warunków udzie-

lania pomocy  uczniom niepełnosprawnym 

w formie dofinansowania  zakupu podręczni-

ków, materiałów edukacyjnych i  materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do  kształcenia ogólnego i  do 

kształcenia w  zawodach, materiałów eduka-

cyjnych do kształcenia ogólnego i  do kształ-

cenia zawodowego oraz materiałów ćwicze-

niowych  jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z  niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,

5) z  niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,

7) z  niepełnosprawnościami sprzężony-

mi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-

ści, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z  niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z  niepełnosprawnościami sprzężony-

mi, w  przypadku gdy są to niepełnospraw-

ności, o  których mowa odpowiednio w  pkt 

1-6 i  8, posiadającym orzeczenie o  potrze-

bie kształcenia specjalnego, o  którym mowa 

w  art. 127 ust. 10 ustawy z  dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.), albo orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego, o  którym 

mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grud-

nia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 

949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 

poz. 1287):

1) uczniom, o  których mowa w  pkt 1-7 

uczęszczającym w  tym roku szkolnym do: 

branżowej szkoły I  stopnia, branżowej szko-

ły II stopnia, czteroletniego liceum ogól-

nokształcącego, klas I  - IV pięcioletniego 

technikum, klasy IV dotychczasowego czte-

roletniego technikum prowadzonych w  pię-

cioletnim technikum,

2) uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, 

uczęszczającym w  tym roku szkolnym do 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W  roku szkolnym 2022/2023 pomoc 

w formie dofinansowania zakupu materiałów 

edukacyjnych do kształcenia zawodowego 

jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 

1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:  

branżowej szkoły I stopnia,  branżowej szkoły 

II stopnia, klas I - IV pięcioletniego technikum, 

klasy IV dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonej w pięcioletnim tech-

nikum.

Szczegółowe informacje o  programie 

i  załączniki znajdują się na stronie interne-

towej www.lubliniec.eu zakładka Edukacja/

Wyprawka szkolna.

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek 

o udzielenie pomocy do dyrektora właściwej 

szkoły w terminie do 07 października 2022r.
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Lubliniecki bieg Mafii
Lipiec minął jak jeden dzień, a nasz dłu-

go wyczekiwany V Bieg Lubliniecki, który 

odbył się w  sobotę 30 lipca to też już hi-

storia. Na początku było duszno, później 

troszkę popadało, ale wszyscy zawodnicy 

Ci mali jak i duzi szczęśliwie dotarli do mety.  

Jako pierwsi w naszym biegu startowali naj-

młodsi zawodnicy, dystans biegu zależał od 

wieku uczestników. 

Poniżej wyniki naszych najmłodszych 

mafiozów:

Dziewczynki 200 m:

Kinga Honisz 0:41  

Noemi Małczak 0:57

Hanna Michałowska 0:58

Lena Kubat 1:04

Dziewczynki 400 m :

Julia Kacprzycka 1:48

Agata Michałowska 2:03

Dziewczynki 800 m:

Nadia Kaczmarczyk 3:53

Chłopcy 200 m :

Tymon Kaczmarczyk 0:44

Wojciech Cytrycki 1:03

Chłopcy 400 m :

Jakub Kaczmarczyk 1:23

Szymon Honisz 1:34

Chłopcy 800 m :

Jakub Serafin 2:50  

Następnie bieg odbyli dorośli uczestni-

cy, którzy do pokonania mieli 10 km trasę 

przełajową ( 2 pętle po 5 km ).

Naszym zawodnikom posypały się 

kolejne życiówki jak i  miejsca na podium. 

W  kategorii wiekowej na podium stanął 

Dawid Garcorz, zajmując 2 miejsce, Ma-

rek Grund, Kazimierz Kordziński i  Justyna 

Hajda zajęli 3 miejsca w swoich kategoriach 

wiekowych.

Czasy pozostałych zawodników:

Dawid Garcorz 38:39

Marek Grund 39:04

Marcin Małczak 41:24

Krzysztof Gawenda 41:40

Antoni Bonk 42:52

Tomasz Hausner 44:28 - debiut

Jakub Olszewski 44:39

Leszek Swoboda 44:51

Rafał Olejnik 44:50

Kazimierz Kordziński 48:37

Artur Kacprzycki 49:00

Justyna Hajda 49:27

Mirosław Nahajowski 57:40

Ewelina Wajda 1:02:02

Gratulacje !!
Mafia Team Lubliniec
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          Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi cykl spotkań dla dzieci i młodzieży pod hasłem  LUBLINIECKIE FANABERIE W BIBLIOTECE. Różnorodność zajęć     
 w Lubitece i Filii Nr 3 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu, sprawiały, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a o nudzie nie mogło
być mowy. Nożyczki, pędzelki, kleje, farby, masa solna, pastele, nici, igły, cekiny, plus niezwykła wyobraźnia - to wszystko było podczas warsztatów rękodzielniczych     
i plastycznych prowadzonych przez panią Ewę Chrobok, Czesławę Włukę i Dorotę Kucharczyk oraz panie bibliotekarki. 
Włączyliśmy się również w Miejski Projekt Streetworkingowy - Lubliniec Miasto Dobrych Emocji, podczas którego odbyły się warsztaty rękodzielnicze i plastyczne.
To koniec naszych wspólnych zajęć wakacyjnych, ale z pewnością pozostaną one w pamięci uczestników na długi czas.
 W ciągu 4 tygodni zorganizowano 43 spotkania     z udziałem 862 osób.

 

DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2022 DLA LUBLINIECKIEJ BIBLIOTEKI

          HURA !! Kolejne dofinansowanie dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu. Nasz wniosek w ramach Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. po raz kolejny został pozytywnie rozpatrzony   
i otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Zadaniem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach
lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach
wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek, obejmującej zarówno aktualizowane, jak i systematycznie uzupełniane   
o nowości wydawnicze księgozbiory, jak również formy zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków. 
Lubiteka otrzymała aż 25 000,00 zł. Ministerialne wsparcie bardzo nas cieszy i pozwoli na zakup wielu interesujących książek.
 

 LUBITEKA - MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA LOMPY W LUBLIŃCU PRZYJAZNA DZIECIOM!
       
              Nasza biblioteka otrzymała wyróżnienie w pierwszej edycji  „Przystanek Rodzinka” i tytuł Biblioteki Przyjaznej Dzieciom. Przystanek Rodzinka to blog
parentingowy tworzony przez Marię Rybak - oligofrenopedagoga, logopedę i polonistkę, która wraz z mężem i synami pokazują internautom, jak harmonijnie wspierać
rozwój dzieci poprzez zabawę, podróże i ciekawą lekturę.
Akcja #bibliotekaprzyjaznadzieciom prócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją wspierających, zwraca uwagę na ogromny potencjał bibliotek – tych małych,
np. wiejskich, które niejednokrotnie poza szkołą są jedyną formą rozwoju młodego człowieka, ale i tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej
kulturze i edukacji miast, województwa a nawet w skali ogólnopolskiej. 
 Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw, instytucji kultury i polskich artystów zaowocowało stworzeniem mapy aż 171 bibliotek! Lubiteka
znalazła się wśród nich!!! Wyróżnienie w tym konkursie otrzymaliśmy dzięki głosom rodziców najmłodszych czytelników, uczestniczących w inicjatywach
promujących czytelnictwo, organizowanych przez naszą instytucję.
Spośród osób zgłaszających biblioteki do akcji  pięć zostało wyróżnionych nagrodami w postaci zestawów książek. Jedną z nich jest nasza Czytelniczka.
Zaangażowanie i ogromna pasja pracowników biblioteki, wnętrze, bogaty księgozbiór, zajęcia dla dzieci i panująca atmosfera niewątpliwie zostały docenione przez
naszych Czytelników. DZIĘKUJEMY WAM BARDZO!!! Jesteśmy szczęśliwi, że efektem naszych starań jest Wasze zadowolenie.

POSUMOWANIE LATA W BIBLIOTECE

    
Dziękujemy i zapraszamy do LUBLITEKI i Filii Nr 3 podczas roku szkolnego, gdzie będą czekały równie ciekawe wydarzenia.
 



2 września 2022

MODERNIZM WMODERNIZM W  

I dzień: Projekcja filmu  Wyprawa na ryby i gawędy
rybackie z udziałem reżysera, 28.09.2022, godz. 19.00,
Kino Karolinka                                               
II dzień: Obrady naukowe, 29.09.2022, godz. 9-18.00,
Hotel Zamek
III dzień: Wykłady popularyzatorskie, 30.09.2022; godz.
9.00-12.00, Lubiteka

Szczegółowy program znajduje
się na stronie internetowej:
www.modernizm.us.edu.pl

28-30 września 2022

www.modernizm.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na
międzynarodową
konferencję 
naukową:

PRZEKŁADZIEPRZEKŁADZIE  


